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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  

: يتضمن الدرس السادس ما يلي
. (اليقين ال يزوؿ بالشك):  الفقهية الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبياف القاعدة- *1
  : بياف ضوابط قاعدة اليقين ال يزوؿ بالشك- 2*

  ( . األصل في األعياف الطَّهارة- )
 .األصل بقاء ما كاف: بياف القاعدة الفقهيػػػػػػػػػػػػػػة-* 3

. األصل في األبضاع التحريم: الضابط األّوؿ-     

. األصل في اللحـو التحريم: الضابط الثاني- 

 .األصل في نفس وماؿ المعصـو التحريم: الضابط الثالث-

 
 

:  قاؿ رحمو اهلل
ـُ لِْلَيِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػِن  َفََل يُزِيُل الشَّكُّ لِْلَيِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػِن  **   َوتَػْرِجُع اأْلَْحكا
َواأْلَْرِض َوالثّْياِب َواْلِحجػارَْه ** َواأْلَْصُل ِفي ِمياِىَنا الطََّهػػػػػػػػػػارَْه 
َوالنػَّْفِس َواأْلَْمواِؿ لِْلَمْعُصػوـِ ** َواأْلَْصِل ِفي األَْبضاِع َواللُُّحوـِ 
َفافْػَهْم َىداَؾ اهللُ َما يَُمػػػػػلُّ  ** َتْحريُمها َحتَّى َيِجيَء الِحػػػػػػػػػػػلُّ 
بَاَحػػػػػْو  باَحْو  ** َواأْلَْصُل ِفي َعاَداتِنَا اْْلِ َحتَّى َيِجيَء َصاِرُؼ اْْلِ

 
ىذه األبيات كلها مندرجة تحت قاعدة كلية كبرى وما يتعلق بفروعها أذكرىا؟ - س
. اليقين ال يزوؿ بالشك- ج
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. اليقين ال يزوُؿ بالشك  
 

-: رحمو اهلل تعالى - قاؿ 
ـُ لِْلَيِقيػػِن  )  (َفََل يُزِيُل الشَّكُّ لِْلَيِقيػػػػِن*** َوتَػْرِجُع اأْلَْحكا
 

ـُ  )– رحمو اهلل-في قولو - س عرفي الحكم و ما أقساـ األحكاـ وما مراد (َوتَػْرِجُع اأْلَْحكا
الناظم ىنا؟ 

  1جمع حكم ويطلق على المنع وعلى العلم والفهم: لغة- ج
: أقساـ األحكاـ

 .واألحكاـ العادية. *** واألحكاـ العقلية. ** األحكاـ الشرعية* 
ومراد النَّاظم ىنا ومراد أىل العلم ىو األحكاـ الشرعية إال أف األحكاـ العقلية لها ُمتعلَّق في 

. ىذا الباب ألفَّ اْلنساف يستعمل عقلو فيما يتعلق بمثل ىذه القاعدة
 

 عرفي اليقين؟ وما الذي يدخل فيو؟- س
. ِمن يَقن الشَّيء بمعنى استقر: اليقين: لغة

. كثرة العلم ألنهم يستعملوف اليقين ويريدوف بو العلم:  اصطَلحا
.  واليقين يدخل فيو الظن و غلبة الظن

أو قل يدخل فيو ما ليس بالشك؛ ألف اليقين ىنا نستطيع أف نفسره بأنو ما يقابل الشك، 
. فيدخل فيو مراتب العلم إال الشك

 
عرفي الشك؟ وما الشاىد من كَلـ ابن القيم رحمو اهلل؟ - س

الشك ىو التردد بين أمرين ال مزية ألحدىما على اآلخر يدؿ على اختَلط في  - ج
 .الصُّورة الذىنية؛ ألنو من قولهم شككت الرمح

                                                                 
.. راجع الدرس الثالث من الورقات 

1
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ما الفرؽ بين الشك في اصطَلح الفقهاء وفي اصطَلح األصوليين؟ - س
 الفقهاء يطلقوف الشك أوسع مما يطلقو األصوليوف - ج

حيث أطلق الفقهاء الشك فمرادىم بو التردد بين وجود الشيء )-: رحمو اهلل - قاؿ ابن القيم 
ح أحدىما (.  وعدمو سواء تساوى االحتماالف أو ترجَّ

 
ما القاعدة الفقهية الكلية الكبرى التي تضمنها البيت؟ - س
. "اليقين ال يزوؿ بالشك"تضمن البيت قاعدة كلية كبرى وىي قاعدة - ج
 

مجمع عليها بين أىل العلم ؟ " اليقين ال يزوؿ بالشك" ىل قاعدة- س
نعم - ج
 

أذكري من تعبيرات أىل العلم للقاعدة؟ - س
:  كػ قولهم- ج

 . األصل بقاء ما كاف على ما كاف -
 .األصل العدـ -

 
ما أدلة ىذه القاعدة؟ - س
: أوال من الكتاب- ج

 
  2 ﴾ ِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِني ِمَن اْلَحقّْ َشْيًئا ۚ َوَما يَػتَِّبُع َأْكثَػُرُىْم ِإالَّ ظَنِّا ﴿: قولو تعالى- 

  3﴾ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَػْهَوى اأْلَنُفُس ﴿: وقولو- 
                                                                 

[ ٣٦يونس  ]  
2
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 4﴾َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِني ِمَن اْلَحقّْ َشْيًئا  ۚ ِإف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ ﴿ : وقولو-  

: ومن السنة وىي من أصرح األدلة   

منها ما جاء في الصحيحين في حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم أنو شكا إلى رسوؿ اهلل - 
َفِتل ال): صلى اهلل عليو وسلم الرجل الذي يخيل إليو أنو يجد الشيء في الصَلة فقاؿ - يَػنػْ

. )5ريًحا َيِجَد أو صوتًا َيْسَمَع حتى-يَػْنَصِرؼ ال : أو 

قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ- رضي اهلل عنو -وما خّرجو مسلم في صحيحو عن أبي سعيد الخدري - 
ـْ أربًعا ؟ َكم يَدِر فلم صَلتِِو في أحدُُكم َشكَّ إذا): صلى اهلل عليو وسلم  صلَّى؟ ثَلثًا أ

َخمًسا،  صلَّى فإف اَف. ثمَّ يسُجُد سجدتيِن قبَل أف يسلَّْم. وليبِن على ما استيقَن الشَّكَّ فليطَرِح
، فالنبي صلى اهلل عليو 6(إتماًما ألربٍع، كانتَا تَرغيًما للشَّيطاِف صلَّى وإف كاَف .صَلتَو شَفعَن لَو

. وسلم أمر بطرح الشك وأخذ اليقين

قاؿ رسوؿ : قاؿ- رضي اهلل عنهما - و ما جاء عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس - 
فإْف حاَلْت  لِرْؤيَِتِو، وأْفِطروا لِرْؤيَِتِو صوموا رمضاَف، قبَل َتصوموا ال): اهلل صل اهلل عليو وسلم

.  7(دونَوُ َغيايٌَة، فأْكِملوا ثَلثيَن يوًما

                                                                                                                                                                                                           
[ ٢٣:النجم ]  

3
  

٢٨: النجم ]  
4
  

[صحيح]المحدث حكم 137:الصفحة أو الجزء البخاري  صحيح:المصدر زيد بن  عبد هللا:الراوي(  5(  

[صحيح] :المحدث حكم 571:الصفحة أو الجزء مسلم  صحيح:المصدر الخدري سعيد  أبو: الراوي( 6(  

  حسن:المحدث حكم 688:الصفحة أو الجزء الترمذي  سنن:المصدر  الترمذي:المحدث عباس بن  عبدهللا: الراوي(

صحيح  7 ( 
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ومعروؼ أف النبي عليو الصَلة والسَلـ نهى عن صياـ يـو الشك للتردد في ىذا األمر بين أف 
يكوف من رمضاف أو أف يكوف من شعباف، فلما لم يقع اليقين على أنو من رمضاف نُهي عن 

. صيامو كما ىو مذىب جمهور أىل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من الحنابلة

:  اْلجماع: ثالثا

- وقد حكى اْلجماع على ىذه القاعدة طائفة من أىل العلم، منهم الحافظ ابن القيم وغيره 
-. رحمهم اهلل تعالى 

 

؟ -الشك–للقاعدة أمرين مهمين وضحيهما - س

 .الشريعة ليس فيها ما ىو مشكوؾ فيو أصالة: األوؿ -

. ال شك بعد الفراغ من العبادة: الثاني -

بمعنى أف الشك ال يتطرؽ ألحكاـ : أف الشريعة ليس فيها ما ىو مشكوؾ فيو أصالة: األوؿ *
الشريعة أو قل ال تأتي الشريعة بما ىو مشكوؾ فيو؛ وإنما الشك عارض يعرض للعبد، يعرض 

 . يعرض لما يُعبر عنو بالمكلفللمجتهد، 
ىو أّف العبد إذا حصل لو شّك في العبادة بعد الفراغ منها، فإنّو يطرح ذلك الشّك : الثاني**

اْلجماع من - رحمو اهلل تعالى- ويلغيو وال يعتبر بو، وىذا حكى عليو شيخ اْلسَلـ ابن تيمّية 
أىل العلم، يعني أنّو إذا عرض لو شّك بعد فراغو من أداء العبادة وانقضائو منها فإنّو ال يلتفت 
إلى ىذا الشّك؛ فمثًَل لو كاف قد صّلى وسّلم وربّما جاء باألذكار، ثّم عرض لو عارض الشّك 

 .ىل صّلى أربًعا، ىل صّلى ثَلثًا، نقوؿ لو اطرح ذلك الشّك وال تبالي بو
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 كذلك من طاؼ بالبيت ىل بعد ما انتهى من الطواؼ وصّلى ركعتين وربّما ذىب إلى الّصفا، 
قاؿ ال أدري ىل طفت سبًعا أو سًتا أو خمًسا نقوؿ لو اطرح ذلك الشّك وألغيو فإنّو الغ في 

.  باب العبادات

كذلك في الطهارة وفي االغتساؿ وما شابو ذلك، بعد أف يفرغ العبد من العبادة فإنّو ال يقع بها 
. شيء على اْلطَلؽ

 

ىل تطرد معنا ىذه القاعدة في جميع األحكاـ؟ مع ذكر األمثلة؟ - س

ىذه القاعدة نّص العلماء على أنّها داخلة في أبواب الفقو كّلو؛ بل أجمعوا على أنّها -  ج
فإذا نظرت إلى الفقو من أّولو إلى آخره رأيت أّف ىذه القاعدة ... داخلة في جميع األحكاـ 

؛ فمن شّك في ماء ىل ىو طاىر أو نجس، فإنّو يبني على "الطهارة"تطّرد معك في كتاب 
. اليقين على أّف ىذا الماء طاىر ولم يعرض لو نجاسة 

.  كذلك من شّك ىل صّلى ثَلثًا أو أربًعا كما مّر في حديث أبي سعيد فإنّو يبني على ما استيقن

وكذلك من شّك في شيء من أنواع العبادات من حّج أو في عمرة أو في صياـ فإنّو ال يلتفت 
. لهذا الشّك بل يطرحو

 

   .بقاعدة اليقين ال يزوؿ بالشك- رحمهم اهلل–اعتناء أىل العلم *  

 

أذكري طرفا من اعتناء أىل العلم بهذه القاعدة؟ - س

، ىذا كما "باب ال يتوّضأ من الشّك حّتى يستيقن"قد بّوب اْلماـ البخارّي في صحيحو - *ج
. تجده أيًضا عند كثيرين من أىل العلم
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ما الشاىد من قوؿ الحافظ ابن دقيق العيد بأف ىذه القاعدة متفقوف عليها العلماء - س
ومختلفوف في كيفية استعمالها؟ اذكري مثاال؟ 

كأّف العلماء متفقوف على ىذه القاعدة ولكّنهم يختلفوف ): قاؿ الحافظ بن دقيق العيد - ج
(. في كيفّية استعمالها

. ىناؾ الخَلؼ الواقع بين المالكّية والجمهور في ىذه المسألة: مسألة الشك في الطهارة*

:... مسألة التفريق بين من كاف خارج الصَلة ومن كاف داخلها** 

 
 . مسألة  

 
لو شك الرجل ىل طلق واحدة أو ثَلثا ما الذي يلزمو؟  - س
لو شكَّ الرَّجل ىل طلَّق واحدة أو ثَلثًا تلزمو واحدة ألفَّ ( -: رحمو اهلل-قاؿ ابن القيم - ج

؟  )النّْكاح متيقَّن فَل يزوؿ بالشكّْ ولم يعارض يقين النّْكاح إاّل شكّّ محض فَل يزوؿ بو النَّظر
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 . ضوابط قاعدة األصل في األعياف الطهارة  
 

 األصل في الماء الطَّهارة: أوال .
 األصل في األرض الطهارة: ثانيا .
 األصل في الثوب الطهارة: ثالثا .

 
-:  رحمو اهلل- قاؿ

َواأَلْرِض َوالثػّْيَاِب َوالِحَجارَة  ***  َواأَلْصُل ِفي ِمَياِىَنا الطََّهارَة 
 

؟ (الحجارة- الثياب- األرض- الطهارة- األصل): ما معنى كلمات البيت اآلتية- س
أساس الشيء وأسفلو واصطلح األصوليين على : ىو ما يبنى عليو غيره لغة :(اأَلْصُل)   -ج

 8...استعماؿ األصل في عدة معاني
.  يعني النَّظافة والنَّزاىة :(الطََّهاَرة) -
- (  .وىي ىذا الِجْرـ المعروؼ: (اأَلْرِضََ
. ما يُلبس: (الثػّْيَاِب) -
 . جزء من األرض كما ىو معلوـ:(الِحَجاَرة) -

 
ما القاعدة العامة التي تضمنها البيت؟ وما الشاىد من قوؿ الشافعي رحمو اهلل؟ - س
كلُّ األعياف، بما فيها الماء، بما فيها الحجارة، بما فيها  ( األصل في األعياف الطَّهارة )- ج

. الثياب، بما فيها األرض
-: رحمو اهلل - قاؿ الّشافعي 

(.  كلُّ الماء طهور ما لم تخالطو نجاسة )
(.  إفَّ للماء طهارة عند من كاف وحيث كاف حّتى تُعلم نجاسة خالطتو )

                                                                 
. راجع الدرس الثالث من الورقات 

8
  



لسادسالدرس ا للشيخ مصطفى مبرم حفظه هللا   مدارسة القواعد الفقهية    

9 

 

 
؟ (األصل في الماء الطهارة)أدلَّة ىذه القاعدة ما - س

  9﴾َويُػنَػزُّْؿ َعَلْيُكم مَّْن السََّماِء َماًء لُّْيطَهّْرَُكم بِِو﴿-: سبحانو وتعالى - قولو  -
  10﴾َوَأنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا﴿-: سبحانو وتعالى - وقولو  -
 .11(ِإفَّ الَماَء َطُهوٌر اَل يُػَنجُّْسُو َشْيٌء): وقوؿ النبيّْ صّلى اهلل عليو وسلَّم -
ُىَو الطَُّهوُر َماُءُه ): في البحر وحديث أبي ىريرة أفَّ النبيَّ صّلى اهلل عليو وسلَّم قاؿ -

  (. الِحلُّ َمْيَتُتُو
 

؟ (واألصل في مياىنا الطهارة): ما مراد الناظم من قولو
فكلُّ ماء مطلق نزؿ من السماء أو نبع من األرض فإنَّو طهور يُستعمل في كلّْ ما يحتاج * 

. إليو
سم  اىو الماء الذي بقي على أصل الخلقة، وىو الماء الذي يُطلق عليو:  والماء الطَّهور* 

 .﴾ َوَأنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا الماء فَل يُضاؼ إلى شيء ﴿
 

ما القاعدة الثانية أو الضابط الثاني في البيت؟  - س
. األصل في األرض الطهارة- ج
 

؟ "األصل في األرض الطَّهارة"ما الذي يعنوف بو في - س
يعنوف بهذا أنهم ال ينقلوف ىذا الوصف وىذا االسم لهذه العين إال بدليل، فإذا دؿ   -ج

. الدليل على نجاستو فإنو يكوف نجًسا
 

                                                                 
 [ ١١: األنفال ].  

9
  

[ ٤٨: الفرقان ].  
10

  

 : حكم احملدث1/63:اجلزء أو الصفحة (الطهارة)شرح العمدة  :اإلمام أمحد ادلصدر :أبو سعيد اخلدري احملدث : الراوي(
صحيح  11 ( 
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  أدلة ىذا الضابط على أف كل ما على األرض فهو طهور؟ما- س

 :أوال من الكتاب

  12﴾ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا   ﴿-:تبارؾ و تعالى - قولو  -

ىذه الَلـ تفيد االختصاص، فإف اهلل  "َلُكم " : ووجو الداللة منها أنهم قالوا أف قولو سبحانو
. اختص ىذا اْلنساف بهذا األرض وجعلها نافعة ومنافع لو- سبحانو وتعالى - 

َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض   ﴿-:سبحانو وتعالى - كذلك قولو  -
ِلَك آَليَاٍت لَّْقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروَفۚ َجِميًعا مّْْنُو   13  ﴾ ِإفَّ ِفي ذََٰ

 :ثانيا من السنة

ُأعطيت خمًسا  )):  قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم في الصحيحين في حديث جابر  -
 14(( وُجعلت لَي األرُض مسجًدا وطهورًا )): وفيو قاؿ ((...لم يُعطاىن أحد قبلي

ومما يدؿ على طهورية األرض أيًضا ما أباحو اهلل سبحانو وتعالى في التيمم، فإف العباد  -
 . يحتاجوف إلى أف يتمموا

( األرض على الطهارة حتى يستيقن فيها النجاسة )- رحمو اهلل -  قاؿ اْلماـ الشافعي
(.  األرض على الطهارة حتى تُعلم نجاسٌة ): وقاؿ مرًة

وىذا من تيسير اهلل سبحانو وتعالى بعباده ويسر ىذه الشريعة وأنها مبنية على اليسر 
. والسماحة

                                                                 
٢٩:البقرة]  ]  

12
  

[ ١٣:الجاثية ].  
13

  

 ) 14  بإسنادين حسنني [روي]: حكم احملدث10/374:رلمع الزوائد اجلزء أو الصفحة :اذليثمي ادلصدر :عبداهلل بن عباس احملدث:  الراوي(
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ما األدلة التي تدؿ على أف الثياب أيضا طاىرة؟ - س

الثياب كلها على الطهارة حتى يُعلم )": األـ"في - رحمو اهلل - قاؿ اْلماـ الشافعي  -
وأيًضا الثياب التي تأتينا من بَلد . فإذا لم نعلم النجاسة فإننا نستعملو  (فيها نجاسة

  . الكفار أو من غير بَلد الكفار

كّل ثوب ُجهل من ينسجو أنسجو مسلم أو )-: رحمو اهلل - ولهذا يقوؿ الشافعي 
مشرؾ أو وثني، أو مجوسي أو كتابي، أو لبسو واحد من ىؤالء، أو صبي فهو على 

(. الطهارة حتى يعلم أف فيو نجاسة

والنبّي عليو الصَلة والسَلـ حمل أمامة بنت زينب بنت رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم  -
 .وىو في الصَلة فإذا سجد وضعها 

الفقهاء كلهم  ): ىذا الحكم مجمٌع عليو بالجملة، ولهذا قاؿ شيخ اْلسَلـ :  االجماع -
على أف األصل في األعياف الطهارة وأف النجاسة ُمحصاٌة مستقصاٌة، وما خرج عن 

؛ ألف األصل ىو البراءة األصلية فنستصحب ىذه البراءة (الضبط والحصر فهو طاىٌر 
. األصلية

..  اتػػػػػػػػػػػػػػػػػتطبيق 

o  * أف الماء طهور ال ينقل عن ىذا الوصف إال بدليل .

 أين الدليل : فمن قاؿ بأف الماء القليل إذا وقعت فيو نجاسة تنجس مطلًقا، قلنا لو
على ذلك؟  

 أين الدليل؟ : ومن قاؿ بأف الماء المستعمل يكوف نجًسا أو ال يرفع الحدث، قلنا لو
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  كذلك من قاؿ بأف الماء إذا خلت بو امرأٌة فإنو يكوف مستعمًَل وال يرفع حدثًا، أقوؿ
أين الدليل؟ : لو

 أين الدليل؟ : ومن قاؿ بأف منيَّ اآلدمَي نجس، قلنا لو

 أين الدليل؟: من قاؿ بأف اْلنساف نجٌس، قلنا لو 

  كذلك الحيوانات التي يركبها الناس ويستعملونها كالحمار، والبغل، والهر وما شابو
 .ذلك البد فيو من الدليل

 

فيما يتعلق باألصل؟ - حفظو اهلل-أذكري قوؿ الشيخ الشارح  - س

أنا ال أقوؿ بأف ىذه المسائل القطع فيها بأنها طاىرة، ال؛ لكن ىذا ما يُسمى باستصحاب - ج
. األصل؛ بعض العلماء يرى أف ريق الرضيع وقيئو فيها نجاسة أو ما شابو ذلك
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 . األصل بقاء ما كاف *  

 

- :  رحمو اهلل-قاؿ 

 َوالػنَّفْػِس واأَلْمَواِؿ لػِلػَْمْعُصْوـِ*** َواأَلْصُل ِفي األَْبَضاِع َواللُُّحْوـِ 

فػَافػػْهػَْم ىػػََداَؾ الػلػَُّو مػَا يُمػَلُّ  *** تػَحػْرِيػُْمَها حػَتَّى َيِجْيَء الحػِلُّ  

 

التي تضمنها البيتاف التي ترجع لها جملة من الضوابط؟وىل في البيت الفقهية ما القاعدة - س
مشكل؟ 

. وىذاف البيتاف ليس فيهما ما ىو مشكل" األصل بقاء ما كاف: "القاعدة- ج

 

؟ (ما يُملُّ)ما معنى قولو - س

. يعني ما يُملى عليك من اْلمَلء-  ج

 

مهّمة أذكريها اجماال؟ - قواعد–تضمن البيت ثَلثة ضوابط - س

. األصل في األبضاع التحريم: الضابط األّوؿ- ج

. األصل في اللحـو التحريم: الضابط الثاني

. األصل في نفس وماؿ المعصـو التحريم:  الضابط الثالث
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 :األصل في األبضاع التحريم: الضابط األّوؿ 

 

ما معنى األبضاع؟ -  س

. َوْطُء النساء– األبضاع جمع بُضع وىو الفرج فاألبضاع ىي الفروج - ج

 

األصل في األبضاع التحريم؟ وما الشاىد؟ : ما أدلة قاعدة- س

. من الكتاب: أوال

ُر َملُوِميَن َفَمِن ابْػتَػَغىَٰ َورَاَء ﴿ :قولو تعالى-  ِإالَّ َعَلىَٰ َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ
ِلَك فَُأولَػَِٰئَك ُىُم اْلعَاُدوَف  الزوجة بالعقد أو *للعباد إاّل - جّل جَللو -    فلم يبح الرّب 15﴾ذََٰ

. فما عدا ذلك فإنّو محـرملك اليمين ،

 

... مسألة 

ما حكم االستمناء أو العادة السّرية؟ ولماذا؟ - س

، ألنّو داخٌل في االعتداء- ج  .حكمها محـر

 

 

 
                                                                 

٧ - ٦: المؤمنون ] ] ،   
15
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. من السنة: ثانيا

إّف أحّق ما َوفَيُتم بِو  ): قاؿ النّبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ في حديث عقبة بن عامر -
ما استحللتم )-: صلى اهلل عليو وسلم–؛ قولو 16(من الشروط ما استحلتتم بو الفروج 

دّؿ على أّف األصل ىو التحريم، وأنّهم إنّما استحلوىا لكلمة لو، كما جاء (: ( بو الفروج
 .عنو عليو الصَلة والسَلـ في الحديث اآلخر

 .17(...إّف دماءكم وأموالكم وأعراضكم ):  وقولو النّبي صلى اهلل عليو وسّلم -
 

 ...ىذه القاعدة مجمع عليها -  حفظو اهلل–لقوؿ الشيخ الشارح . اْلجماع: ثالثا
 

 ...مسائل 
أذكري بعضا من الصور أو التطبيقات لهذه القاعدة؟ - س
 منها أنّو إذا طّلق إحدى نساءه بعينها ثَلثًا ثم نسيها، لم يحل لو أف يطأ واحدة منهّن، وال -ج

ألّف التحّري يجوز في كل ما جاز للّضرورة والفروج ال تحّل يجوز لو التحّري في الفروج، 
واْلماـ أحمد لو قوالف في ىذه -. رحمو اهلل -  ىذا ىو المذىب عند الّشافعي بالضرورة،

 .المسألة
ومن ذلك أنّو لو اشتبو عليو ىل ىذه أختو من الّرضاعة أو ليست أختو، فإنّو يترؾ وال 

يتحّرى، بل يجب عليو أف يُقلع، لماذا؟  ألّف األصل ىو التحريم؛ ولكن ال يدخل اْلنساف 
في الوساوس وفي الشكوؾ وما شابو ذلك؛ بل إذا كانت البلد كبيرة جًدا وال يدري ىل 

أرضعت أمو ىذه النسوة أو ال؟ فإنّو والحالة ىذه يتحرى ويبتعد عن األحياء القريبة منو، ثم 
 .يتزوج وال شيء عليو، كما نّص عليو طوائف من أىل العلم

 
                                                                 

صحيح : حكم احملدث3/104:السيل اجلرار اجلزء أو الصفحة :الشوكاين ادلصدر :احملدث [عقبة بن عامر] :الراوي (  16
 ( 

صحيح : حكم احملدث9/422:احمللى اجلزء أو الصفحة :ابن حزم ادلصدر :احملدث (  17 ( 
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. ػػم األصل في اللحـو التحري: الضابط الثاني* 

 
 

 ما الشاىد من المنظومة على ىذا الضابط أو القاعدة؟-س
( َواأَلْصُل ِفي األَْبَضاِع َواللُُّحْوـِ): قولو رحمو اهلل - ج

 
. المراد بها الذبائح- ج ما المراد باللحـو ىنا؟-س

 
ىل قاعدة األصل في اللحـو التحريم مجمعا عليها؟ - س
ىذا الضابط قد حاوؿ بعض المعاصرين التشكيك فيو، وما أصابوا، وىو ضابٌط مجمع -  ج

عليو أشبو ما يكوف باْلجماع السكوتي؛ ألّف األئمة ينّصوف عليو تنصيًصا ال مجاؿ لَلرتياب 
 .فيو، فيقولوف األصل في اللحـو التحريم

ىذا ما نّص عليو فقهاء الحنفية، وفقهاء المالكية، وفقهاء الشافعية، وفقهاء الحنابلة؛ بل  
قد  - :رحمو اهلل–، فقاؿ النووي "األصل في اللحـو التحريم"بعضهم يُطِلق لفظ اْلجماع، أّف 

أجمعت األمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد وأجمعوا على إباحة السمك والجراد 
( وأجمعوا أنّو ال يحّل من الحيواف غير السمك والجراد إاّل بذكاة، أو ما في معنى الذكاة

 
  (األصل في اللحـو التحريم )ما أدلة ىذا الضابط - س
: من الكتاب: أوال- ج
 َوِإفَّ ۚ َواَل تَْأُكُلوا ِممَّا َلْم يُْذَكِر  اْسُم اللَّػِو َعَلْيِو َوِإنَّوُ لَِفْسٌق ﴿-: سبحانو وتعالى -قاؿ - 

  18﴾الشَّيَاِطيَن لَُيوُحوَف ِإَلىَٰ َأْولِيَائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم 
 19﴾َفُكُلوا ِممَّا ذُِكرَ  اْسُم اللَّػِو َعَلْيِو ﴿-: سبحانو وتعالى - وكذلك قولو - 

                                                                 
[ ١٢١:األنعام ].  

18
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.   مسألة من جهل أو اختلط عليو اللحـو  * 

 
ال يجوز للمسلم أف يُقدـ على أكل شيء من اللحـو دوف علٍم بتذكيتها، فإذا اختلطت ىذه *

. اللحـو فإنو يجتنبها
 

ما التفصيل الذي ذكره علمائنا رحمهم اهلل في ىذا الباب؟ - س
-  ج
لما ذكر - رحمو اهلل - تفصيًَل في ىذا الباب، قاؿ - رحمو اهلل تعالى - العَلمة النوويذكر -

َأنَّوُ ِإَذا َحَصَل الشَّّك ِفي الذََّكاة اْلُمبِيَحة  ): حديث عدي بن حاتم فيو بياف قاعدة مهمة، وىي
(. أِلَفَّ اأْلَْصل َتْحرِيُمو، َوَىَذا اَل ِخََلؼ ِفيِو لِْلَحيَػَواِف َلْم َيِحّل؛

لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإف كاف في بلد فيو من ): أيًضا- رحمو اهلل- قاؿ 
ال يحل ذكاتو كالمجوس لم تحل، سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في 

 . 20(الذكاة المبيحة، واألصل التحريم، وإف لم يكن فيها أحد منهم حلت واهلل أعلم 
 

األصل في : -يعني المالكية-قاؿ علماؤنا )-: رحمو اهلل  -العَلمُة ابن العربييقوؿ - 
الحيواف التحريم ال يحل إال بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل 

 (.التحريم

 

 
                                                                                                                                                                                                           

118االنعام     
19

  

رمحه –للفقيه النووي  [9/80ج]باب الصيد والذبائح، األفضل أن يكون ادلذكي مسلًما " اجملموع شرح ادلهذب"كتاب  (20)
 -.اهلل
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: من السنة: ثانيا

في الصيد لما سأؿ النبي صلى اهلل - رضي اهلل عنو وأرضاه  -حديث عدي بن حاتم  -
عليو وسلم عن الصيد الذي يصيُده، وعن وقوعو في الماء وما شابو ذلك، كاف النبي 

عليو الصَلة والسَلـ يُرجعو إلى األصل من أنو إذا علم أنو صاده وأصابو وإال فَل يأكل 
. منو

إذا أرسلَت كلَبَك وسمَّيَت فأمسَك وقتَل فكْل، وإف أكَل ): وقولو عليو الصَلة والسَلـ -
فَل تأكْل فإنَّما أمسَك على نفِسِو، وإذا خالَط كَلبًا، لم يُذَكِر اسُم اللَِّو عليها، فأمسكَن 
وقتلَن فََل تأكْل، فإنََّك اَل تدري أيُّها قتَل، وإف رَميَت الصَّيَد فوجدتَوُ بعَد يوـٍ أو يوميِن 

 21(.ليَس بِو إالَّ أثُر سهِمَك فكْل، وإف وقَع في الماِء فََل تأكْل

 

 مسألة اللحـو المستوردة 

إلى ماذا نرجع الخَلؼ الذي يقع بين الناس بخصوص اللحـو المستوردة؟ - س

" باللحـو المستوردة"نُرجع ىذا الخَلؼ الذي يقع بين كثير من الناس اليـو بما يسمى - ج
.. انظروا إلى مصدرىا: فنقوؿ لهم

 

:  اْلجماع من األدلة:ثالثا

اْلجماع السكوتي؛ ألّف األئمة ينّصوف عليو تنصيًصا ال مجاؿ لَلرتياب فيو، فيقولوف وىو 
 .األصل في اللحـو التحريم

                                                                 

 (5485)صحيح البخاري  ( 21)
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ىذا ما نّص عليو فقهاء الحنفية، وفقهاء المالكية، وفقهاء الشافعية، وفقهاء الحنابلة؛ بل  
-: رحمو اهلل-، كما قاؿ النووي "األصل في اللحـو التحريم"بعضهم يُطِلق لفظ اْلجماع، أّف 

قد أجمعت األمة على تحريم الميتة غير السمك والجراد وأجمعوا على إباحة السمك )
والجراد وأجمعوا أنّو ال يحّل من الحيواف غير السمك والجراد إاّل بذكاة، أو ما في معنى 

-، فهذا يحكيو أيًضا طوائف من أىل العلم -رحمو اهلل تعالى -إلى آخر كَلمو ، (الذكاة
(. األصل في اللحـو التحريم): ، فيقولوف-رحمهم اهلل تعالى

 
 

األصل في الحيواف "وبين قاعدة " األصل في اللحـو التحريم"ما الفرؽ بين قاعدة - س
؟ "الحّل

ىذا الفرؽ واضح جًدا، يعني أننا ال نستطيع أف نقوؿ بأف ىذا الحيواف محّرـ إال بدليل، - ج
لكْن ىذا من جهة كونو حيواف؛ لكن من جهة كونو لحم، البد أف يسبق بذبح وتسمية وما شابو 

فهذا ىو الفرؽ الدقيق بين ىذين األمرين، فنحن ال نستطيع أف نحرّْـ بعض الحيوانات . ذلك
وىذا معروؼ " األطعمة"ألنو ال دليل عندنا، كما يقع الخَلؼ في كثير من الحيوانات في كتاب 

. في كتب الفقو
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. األصل في النفس وماؿ المعصـو التحريم: الضابط الثالث 

 

-  رحمو اهلل تعالى–قاؿ 

                     والنفِس واألمواِؿ للمعصوـِ 

 

؟- س . ج محرَّمة ما األصل في النفس والماؿ للمعصـو

 

لمسلم؟ ػبالمعصـو بدال عن ؿ- رحمو اهلل-لماذا عبر الناظم  -  س

؛ ألف دمو ُعصم ومالو ُعصم ليدخل فيو كل من ُعصم دمو ومالو وإف لم يكن مسلًما-  ج
. وعرضو ُعصم بالشرع، ونحن مأموروف باتباع ىذا الشرع

 

 محرمة؟ ما األدلة التي تدؿ على أف النفس المعصومة- س

. من الكتاب: أوال

  22﴾ ِإفَّ اللَّػَو َكاَف ِبُكْم رَِحيًماۚ َواَل تَػْقتُػلُوا َأنُفَسُكْم ﴿ -:تعالى - قولو  -

ـَ اللَّػُو ِإالَّ بِاْلَحقّْ﴿ -:سبحانو وتعالى-  وقولو  -  23﴾ َواَل تَػْقتُػلُوا النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ

                                                                 
[ ٢٩: النساء ].  

22
  

- [ ١٥١: األنعام ].  
23
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: ثانيا من السنة

ـُ امرٍئ مسلٍم، يشهُد أف ال إلوَ إال اهلُل، إال ): قاؿ النبي عليو الصَلة والسَلـ- ال َيِحلُّ د
. الصحيحين  ..(بإحدى ثَلٍث

الُمْسِلُموَف تَػَتَكافَُأ ِدَماُؤُىْم ): من حديث علي رضي اهلل عنو-:  عليو الصَلة والسَلـ-وقولو -
سنن أبي داوود .(َوَيْسَعى ِبِذمَِّتِهْم َأْدنَاُىْم

 حّتى يَشَهدوا ال إلو -وفي لفظ - ال إلو إال اهللُ : ُأِمْرُت أف أقاتَل الناَس حتى يقولوا): وقولو-
 (.إال اهلُل، َفإَذا َقالُوَىا َعَصُموا منّْي ِدَمائَػُهم َوَأمَواَلُهم

كما في صحيح البخاري  ،(من قتل ُمعاَىًدا لم يَػَرْح رائحَة الجنَّة): وقاؿ في حق المعاَىد-
. وغيره من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 

ىل المسلم فقط من عصم دمو؟ - س

نفس المعصـو محرمة سواء كاف مسلًما أو  كتابيًا أو معاىًدا أو ذميِّا أو مستأمًنا، فإف - ج
دماؤىم فَل يجوز للمسلم أف يعترض لهم بشيء - سبحانو وتعالى - ىؤالء قد عصم الرب 

. من األذى، كما دلت على ذلك نصوص الشريعة
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 . األصل في النفس وماؿ المعصـو محـر  * 

 

ما الشاىد من المنظومة على أف األصل في النفس وماؿ المعصـو التحريم؟ - س

. (َوالنػَّْفػِس َواأْلَْمػػواِؿ)- : رحمو اهلل-قولو - ج

 

. ما األدلة على ذلك؟- س

: أوال من الكتاب

َنُكم بِاْلبَاِطِل َوُتْدلُوا ِبَها ِإلَى اْلُحكَّاـِ ﴿-: سبحانو وتعالى-قولو -   24﴾َواَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بَػيػْ

َنُكم بِاْلبَاِطِل ِإالَّ َأف َتُكوَف ِتَجارًَة َعن تَػَراٍض مّْنُكْم ﴿: وقولو-    25﴾اَل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكم بَػيػْ

ـَ الرّْبَا﴿: وقولو -    26﴾َوَأَحلَّ اللَّػُو اْلبَػْيَع َوَحرَّ

ا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإفَّ َكِثيًرا مَّْن اأْلَْحَباِر َوالرُّْىبَاِف لََيْأُكلُوَف َأْمَواَؿ َي﴿-: سبحانو وتعالى - وقولو 
 27﴾  النَّاِس بِاْلبَاِطِل

 

 

                                                                 
[ ١٨٨ : البقرة ].   

24
  

[ ٢٩ : النساء ].   
25

  

٢٧٥ : البقرة]  ].  
26

  

٣٤ : التوبة]   ].
27
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 : ثانيا من السنة

كلُّ ): كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ىريرة لقولو صلى اهلل عليو وسلم -
ـٌ، دُمُو، ومالُُو، َوِعْرُضُو (. المسلِم عَلى المسلِم حرا

بم تأخُذ ماَؿ أخيك ): وكذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم في حديث جابر بن عبد اهلل -
؟  .28(بغيِر حقّْ

: وكذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم في حديث أبي حرة الرقاشي عن عمو رضي اهلل عنو -
ال يحلُّ ماُؿ امرٍئ مسلٍم إالَّ عن طيِب )): عن النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

 .29((نفٍس

 

 مسألة 

. ال يجوز للمسلم أف يعتدي على أمواؿ الناس بأي وجو وإنما تؤخذ األمواؿ بحقها* 

ىل القمار والرىاف والربا من أخذ األمواؿ بحق من الناس؟ -س

ال ىذا كلو من أخذ أمواؿ الناس بالباطل وأكل أمواؿ الناس بالباطل، وكما جاء في -  ج
النبي عليو الصَلة  . 30(ولو عوًدا من َأرَاؾ)-: رضي اهلل عنو - حديث أبي أمامة بن الحارث 

. والسَلـ حـر ىذه األمواؿ المعصومة

 

                                                                 

صحيح:  حكم احملدث1553:صحيح مسلم اجلزء أو الصفحة: اهلل ادلصدر جابر بن عبد: الراوي  )28 ( 

 صحيح:  حكم احملدث1459:إرواء الغليل اجلزء أو الصفحة: األلباين ادلصدر: احملدث (11)

 (.(وإن كان قضيبا من أراك)) بلفظ  (2603)، وسنن الدارمي( 5419) حديث أيب أمامة بن احلارث يف سنن النسائي (12(
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 .مسألة 

ما حكم الرىاف إف كاف من جانب واحد، كأف يقوؿ أراىنك بكذا؟ - س

ال يجوز الرىاف بأي حاؿ؛ إال في األحواؿ التي رخص فيها النبي عليو الصَلة والسَلـ - ج
اَل َسْبَق ِإاَل ِفي ُخٍف َأو َحاِفٍر َأو  ): كما جاء في الصحيحين أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

، وألحق شيخ اْلسَلـ وتلميذه ابن القيم وطائفة من أىل العلم بذلك المسابقة في العلم (َنْصٍل 
ألنو نوٌع من الجهاد 

 

 ؟   (تَػْحريُمػهػا َحتَّػى َيِجػػيَء الِحػػلُّ )-: ما معنى قولو رحمو اهلل- س

يعني حتى يأتي ناقل ينقل عن ىذا التحريم، وإال فإنو ال يحل للمسلم، كيف إذا كانت - ج
ىذه األمواؿ بما يسمى في ىذه األياـ باألمواؿ العامة ال شك أف ىذا أشد ألنو اعتداء على 

. حقوؽ كثيٍر من الناس

 

ىل يجوز للمسلم أف يعتدي على حقوؽ اآلخرين؟ - س

وال يجوز للمسلم أف يعتدي على حقوؽ اآلخرين؛ بل الواجب رعاية ىذه الحقوؽ، - ج
َواَل ﴿-:  سبحانو وتعالى - والواجب المسلم أف يؤدي األمانات إلى أىلها، وكما قاؿ ربنا 

تُػْؤتُوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكمُ الَِّتي َجَعَل اللَّوُ َلُكْم ِقَياًما َواْرزُقُوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوقُولُوا َلُهْم قَػْواًل 
  31﴾مَّْعُروفًا

 
                                                                 

[ ٥:النساء  ] 
31
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 . مسألة  

أذكري بعضا من الصور التي يؤخذ فيها أكل الناس بالباطل؟ - س

 .كػ الذين يغشوف في تجارتهم، والرشوة: الغش - ج

 

لم ُشرعت الحدود في الشريعة؟مع التمثيل؟ولم ينفر الناس من ىذه الحدود؟ وما الدليل؟ - س

لرعاية ىذه الحقوؽ شرعت الحدود، فإف قتل النفس ُشرع لو حد القتل والسرقة ُشرع لها - ج
.  حد القطع، وىكذا إذا نظرت في االعتداء على حقوؽ اآلخرين

 . ينفروف منها لما تحاربو من أغراضهم وأىوائهم

لو ): النبي صلى اهلل عليو وسلم كما تعرفوف في قصة المخزومية لرعاية ىذا الحق قاؿ: الدليل
، والتطبيقات العملية في حياتو عليو الصَلة 32(أفَّ فاطمَة بنَت محمٍد سرقت لقطعُت يَدىا

. والسَلـ ورعايتو لهذا األمر كثيرة جًدا

 

إذا ضيع المسلموف الشريعة وجهلوا بها  ما الذي يحصل؟ - س

ولما ضيع المسلموف علم ىذه األمور وقعوا في كثير من المخالفات الشرعية، وما انتشرت -ج
الخوارج وانتشرت ىذه األفكار الضالة المنحلة والباطلة التي تسفك الدماء وتفجر وتخرب 

وتنتهك األعراض وتعمل كل الباطل، ما انتشرت ىذه إال بسبب الجهل بهذه التعاليم، بتعاليم 
. اْلسَلـ

                                                                 

حصحي:  حكم احملدث1688:صحيح مسلم اجلزء أو الصفحة: عائشة أم ادلؤمنني ادلصدر: الراوي (13  
(  
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:  الواجب علينا نشر مثل ىذا العلم وىو-  جما الواجب علينا نحو ذلك ؟- س

. ما الذي يقرره اْلسَلـ في دماء اآلخرين- 

. ما الذي يقرره اْلسَلـ في أمواؿ اآلخرين-  

ما الذي يقرره اْلسَلـ في أعراض اآلخرين - 

 

 

 
. 

 تمت مدارسة الدرس السادس وهلل الحمد
 

 سبحانك اللهم وبحمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك

.والسَلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو  

 
 

 


